Escreva o nome da Escola, do distrito ou Região Autónoma em que se insere e a Sessão em que
participa (Básico ou Secundário). O projecto de Recomendação tem de respeitar os seguintes limites de
texto: exposição de motivos – 3300 caracteres (incluindo espaços); cada medida – 850 caracteres
(incluindo espaços). Confira estes limites no seu texto antes de copiar e colar nos espaços previstos.

Identificação da Escola: Escola Secundária com 3º Ciclo do Ensino Básico de Penafiel
Circulo: Porto
Sessão: Escolar

Projecto de Recomendação:
Exposição de motivos: (considerações ou argumentos que justificam ou enquadram as medidas propostas)

No actual contexto sócio-educativo cabe á escola a identificação das necessidades e
problemas dos alunos na área da Educação para a Sexualidade. Daí na escola ser necessário
uma intervenção junto dos alunos que lhes ofereça respostas integradas, de proximidade,
acolhimento e abertura a dúvidas colocadas por este, e seja facilitado o acesso destes a
profissionais de saúde e especialistas na área da Educação para a Sexualidade.
Sugere-se que este assunto não seja tratado só individualmente ou no espaço turma, mas
também em assembleias para que melhor se estabeleçam relações interpessoais de partilha e
conhecimento sobre o assunto.
Este tema também seria alargado a todas as pessoas do nosso concelho e não só, através das
intervenções na rádio e televisão. Nestes debates deve dar-se enfâse especial á prevenção da
gravidez na adolescência, e caso esta aconteça, evitar o abandono escolar causado por esta
situação, diminuindo também o risco de exclusão social dos jovens pais.

Escreva o nome da Escola, do distrito ou Região Autónoma em que se insere e a Sessão em que
participa (Básico ou Secundário). O projecto de Recomendação tem de respeitar os seguintes limites de
texto: exposição de motivos – 3300 caracteres (incluindo espaços); cada medida – 850 caracteres
(incluindo espaços). Confira estes limites no seu texto antes de copiar e colar nos espaços previstos.

Medidas propostas: (redigir com clareza e objectividade, sem alíneas)

1. Organização de um espaço no curriculo do Ensino Básico para integração de assembleias

com adolescentes, moderadas por especialistas na área da Educação para a Sexualidade e
professores.

2. Maior prevenção da gravidez na adolescência e apoio específico dado dentro da escola a
mães adolescentes.

3. Criação de espaços de debate, sobre sexualidade, na televisão pública e nas rádios locais
com intervenção de adolescentes, especialistas e professores envolvidos no projecto de
Educação para a Sexualidade.

